
સીધી યાજ્મકક્ષાની અંડય – ૧૧ એથ્રટેિક્સ ભીિ 

જરૂયી, ખૂફ અગત્મની સચૂનાઓ 

ભાત્ર અન્ડય ૧૧ બાઈઓ તાયીખ : ૦૮/૦૩/૨૦૨૨ ન ેભગંલાય   સ્થ : નટડમાદ સ્ર્ટસસ કમ્પ્રકે્ષ, ભયીડા બાગ 

 આ િુનાસભેંિ ગજુયાતભા ંયહતેા ખેરાડીઓ ભાિે છે,  

  જન્ભનંુ પ્રભાણત્ર પયજજમાત સાથે રાલલું અજનલામસ છે. 

 તભને આેર/જણાલેર સ્ધાસના ટદલસે સલાય ે૬:૩૦ થી ૭:૪૫ભાં ચેસ્િ નંફય અાળે અને નોંધણી થળે. 

  િુનાસભેન્િ સ્થે રૂફરૂ આલ ત્માયે પી બમાસન યૂાલ (હોંચ,ફને્ક સ્િિેભને્િ), એક ાસિસ સાઈઝન પિ, જન્ભનુ ં

પ્રભાણત્ર,ળાાનુ ંપિા સાથનેુ ં ફનાપાઇડ સર્ટિટપકિે અન ેઆધાય કાડસ સાથ ેરાલલુ.ં ઇનાભ લખત ેજરૂય ડળ.ે 

 ફાક બણતુ ંન હમ ત ફનાપાઈડ લગય ચારળે. 

 ફને્કની જલગત ભાિ ેાસફકુ/ચકેની ઝેયક્ષ અલશ્મ સાથે રાલલાના યહેળે. અજનલામસ સંજગભાં ફાકનંુ ખાતંુ ન હમ 

ત જતાના ખાતાની ાસફકુ/ચકેની ઝેયક્ષ રાલલી. 

 તભાયા ફાકને એની ઇલને્િ અન ે ઈભરેભા ં ભકરેર ચસે્િ નંફય /મભ ભઢ/ેમાદ હલા જઈએ. જે કી ઈભેરભાં 

ભકરેર છે 

 ફાક ઇલને્િ ભજુફના ગણલળેભાં આલે તે ઇચ્છનીમ છે. 

 તભાયા ફાકને સાથે આલનાયન ભફાઈર નફંય ભઢે હલ જઈએ અથલા તેને એક આઈકાડસ જેલું ફનાલી આલુ ં

જેભાં નાભ, પન નંફય અને સયનાભંુ હમ જે ગાભાં રિકાલી ળકામ. 

 ાણીની નાની ફિર (રીંફ ુાણી હમ ત લધાય ેસાર)ં, હાથ રૂભાર સાથે આલા જહતાલહ છે. 

  એક ફાક એક જ ઇલને્િભાં બાગ રઈ ળકળે એ ખાસ ધ્માને યાખલું. 

  સયકાયી ળાાભાં અભ્માસ કયતા ફાકને તાની ળાાની ગ્ાિંભાથંી બાડુ ંભલા ાત્ર છે. જેન ત્ર ઈભરે કયરે 

છે. 

 બાગ રીધેર પ્રજતબાજગઓ ભાિે જભલાની વ્મલસ્થા જન:ળુલ્ક કયલાભાં આલળે તથા સાથે આલેર વ્મજક્તએ સ્લખચે 

બજન કયલાનંુ યહેળે, જેની વ્મલસ્થાના બાગરૂે યજજસ્રેળન સભમે (સલાયે ૭ થી ૮ ) ળુલ્ક આીને જભલાના ાસ 

ભેલી યહેલાના યહેળે.  

 કજલડ – 19 સંદબે સયકાયશ્રીની લખતલખતની ગાઇડરાઇનનંુ ારન કયલાનંુ યહેળે.  

 આકજસ્ભક સંજગ કે કુદયતી દુધસિનાની જલાફદાયી બાગ રેનાય સ્ધસકની/લારીની યહેળે, જે ભાિે આમજક સસં્થા 

જલાફદાય યહળે ેનહીં.  

 ઇલને્િની સચૂના ભાઈકભાં અાતી યહેળે જે ધ્માને યાખીને બાગ રેલાન યહેળે. 

 જે ભાન આંક અગાઉ જણાલેરા હતા તેનાથી નીચેના આંકનું ભાન કયલાભાં આલળે નહીં.  

 એથ્રેટિક્સ રેકભાં સાથે આલનાયને અંદય જલાની યલાનગી નથી ભાિે ઉયની તભાભ સૂચનાઓ ધ્માનૂલસક લાંચી તેનુ 

ારન થામ તે ભાિે બાગ રનેાય સ્ધસકને જણાલલાની યહેળ.ે 

 બાગ રેનાય સોને પ્રભાણત્ર ભળે. 

 સ્ધાસ સ્થે જળસ્ત અને સંમભથી લતસલાનું યહેળ ેઅને જે-તે સૂચનાઓનું ટયણૂસ ારન કયલાનંુ યહેળે.  

 આમજક સંસ્થાના લખતલખતના જનમભનંુ ારન કયલાનું યહેળે.     

 

મભ કેિગેયી સ્ધાસ તાયીખ 

૧ અન્ડય ૧૧ ફહેન ૦૬/૦૩/૨૦૨૨ ને યજલલાય  

૨ અન્ડય ૯ બાઈઓ ૦૭/૦૩/૨૦૨૨ ને સભલાય 

૩ અન્ડય ૧૧ બાઈઓ ૦૮/૦૩/૨૦૨૨ ને ભંગલાય 

૪ અન્ડય ૯ ફહેન ૦૯/૦૩/૨૦૨૨ ને ફુધલાય 

સહકાયની અકે્ષા સહ 

જલદ્યાજનકતેન ટયલાય, જચલ્રન્સ મુજનલર્સસિી, ગાધંીનગય 

ડૉ. જળલ્ા લાા  ૭૬૯૮૯૬૧૦૯૬ ડૉ. સંજમ ચોધયી ૯૮૨૪૩૯૮૫૯૧ 

ડૉ ાથસલી ડાભય ૯૫૮૬૬૮૬૮૫૬ ડૉ. જચયાગ સરંકી ૯૫૫૮૨૬૮૫૮૫ 

ડૉ. હાર્ટદક બર્ટિ  ૯૫૭૪૫૮૧૧૮૨ ડૉ. ધભાાંળુ લૈધ ૯૨૬૫૦૪૯૩૩૫ 

ડૉ. ભહેન્ર િેર ૯૮૨૫૦૧૬૧૬૨ ડૉ. જમદેલ ધાંજધમા ૯૯૨૪૭૭૬૨૪૫ 

 



 

State Level Under-11 Athletics Meet 

Important instructions 

Only Under 11 boys Date:  08/03/2022 (Tuesday)   Venue: Nadiad Sports complex, Marida Bhagol, Nadiad 

 This tournament is for players who are domicile of Gujarat.  

 Birth certificate must be brought along and it is mandatory. 

 Chest number will be given and it will be registered on the day of the competition given to you 

from 6 :03 am to 7:45 am.  

 It is mandatory to bring proof of fee payment (Receipt, bank statement), a passport size photo, birth 

certificate, school bonafide certificate with photo and Aadhar card when you come in-person at the 

tournament venue. It will be needed at the time of the prize distribution. 

 If the child is not studying, bonafide certificate is not necessary. 

 Photocopy of passbook / cheque book must be brought along for bank details. In case of 

unavailability of child's account in any circumstances, bring along photocopy of father's 

passbook / cheque book. 

 Your child should memorize their participation event and the chest number. A copy of which is 

sent in an email.  

 It is desirable for the child to come in event-wise uniforms. 

 Your child should memorize the mobile number of the person accompanying him/her or make 

an i-card with name, phone number and address that can be hung around their neck. 

 It is advisable to give a small bottle of water (or lemon juice) along with a handkerchief.  

 A child can only participate in one event.  

 Children studying in a government school are eligible to obtain rent from the grant of their own 

school, whose letter has been sent through email. 

 Meals will be provided free of cost for the participating athletes and the accompanying person 

will have to manage themselves for his/her own meal. As part of the arrangement for the 

accompanying person, at the time of registration (7 am to 8 am) you will have to pay fees and get a 

meal pass. 

 The Government's guidelines from time to time must be followed with reference to COVID-19. 

 The participant/guardian/parents will be solely responsible for any accident or natural calamity 

occurring during the event. For which the organizing body will not be responsible. 

 Any notice or announcements during the event will be given in the mic from time to time which is 

to be kept in mind. 

 Entry standards are already given for the competition. The participants below the entry standards 

will not be considered  

 Accompanying person are not permitted to enter the Athletics track, so participants must read all 

of the above instructions carefully and follow the instructions. 

 All participants will receive a certificate. 

 Discipline must be maintained at the venue of the competition and all instructions must be 

followed. 

 The rules of the organizing body have to be followed from time to time. 

Sr. No. Category Date of the event 

1. Under 11 girls 06/03/2022, Sunday  

2. Under 9 boys 07/03/2022, Monday  

3. Under 11 boys 08/03/2022, Tuesday  

4. Under 9 girls 09/03/2022, Wednesday 

 

Thanks for the cooperation 

Team Vidyaniketan, Children’s University, Gandhinagar 

Dr. Shilpa Vala 7698961096 Dr. Sanjay Chaudhary 9824398591 

Dr. Parthvee Damor 9586686856 Dr. Chirag Solanki 9558268585 

Mr. Hardik Bhatt 9574581182 Dr. Dharmanshu Vaidya 9265049335 

Dr. Mahendra Patel 9825016162 Mr. Jaydev Dhandhiya 9924776245 

 

 


